
Langaton TV-linkki

Käyttöopas

SLV5400



G 2525

2525

24

A

B C

WIRELESS TV LINK RECEIVER

IR

16

17

19

7

12131415 

8

18

20

9

21

11

3 5 64

21

22

23

10



3

FI
Sisällysluettelo
Sivu

Kuva laitteesta 4
Toimintojen ja näytön ominaisuudet 4

Langaton TV-linkki 5

Turvallisuus 5

Asennus 6

Käyttö 7
Nauti langattomasta TV-linkistäsi 7
Muiden ominaisuuksian käyttö 9

Vianmääritys 10

Yleistä 12
Terveys ja turvallisuus 12
Ylläpito ja huolto 12
Kierrätys ja hävittäminen 12
Takuu 13
Sanasto 13



4

FI
 Kuva laitteesta

Toimintojen ja näytön 
ominaisuudet
A Lähetin
1 On/off-kytkin
2 Virtavalo:

> punainen: valmiustila
> vihreä: on
> vilkkuva: kaukosäädin lähettää signaalia

3 RECORDSOURCE-painike (Tallenna kuvalähde)
4 Linkkinä olevan kuvalähteen osoitinvalot
5 TV1 SOURCE-painike
6 AUTO-valo 
7 Sisäänrakennettu kaukosäätimen infrapunavalo
8 TV1-lähteen osoittava näyttö
9 Antenni
10 SCART-liitännät:

> 1-SAT/STB 
> 2-AUX 
> 3-DVD (RGB-signaaleja varten)
> 4-VCR/DVD  -tallennin (RGB-signaaleja varten)

11 Langaton kanavavalintakytkin
12 Virtaliitin (DC 12V)
13 A UDIO-liittimet (pun./valk.)
14 SCART-porttiTV1-laitetta varten
15 Kaukosäätimen infrapunajohdon portti

B Vastaanotin
16 On/off-kytkin
17 Virtavalo

> punainen: valmiustila
> vihreä: on
> vilkkuva: kaukosäädin lähettää signaalia

18 Kuvalähteen valintapainikkeet(+/-)
19 Sisäänrakennettu kaukosäätimen infrapunavalo
20 Antenni
21 Langaton kanavavalintakytkin
22 SCARTliitäntäTV2laitetta varten.
23 Virtaliitin (DC 12V)

C Kaukosäädin

G Kaukosäätimen infrapunajohto
24 Liitin
25 Infrapunavalo



5

FI
Langaton TV-linkki
Voit sanoa hyvästit johdoille. Langattoman TV-linkkisi 
ansiosta voit yhdistää kakkos-TV:n langattomasti ja valita 
neljän laitteen väliltä, mitä katsot toisesta TV:stäsi.

Turvallisuus
• Lue tämän käyttöoppaan sisältämät ohjeet 

huolellisesti, ennen kuin liität, asennat tai käytät 
tuotetta.

• Säilytä tämä käyttöopas tulevaa tarvetta varten.
• Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.
• Älä käytä laitetta lähellä vettä.
• Älä altista laitetta kuumuudelle.
• Älä avaa laitetta teknisten ongelmien ilmetessä. Vie se 

Philips-jälleenmyyjällesi.
• Älä peitä laitetta.
• Virta-adapterit saa yhdistää ainoastaan 

220-240 V AC/50 Hz virtalähteeseen.
• Tämä tuote saattaa aiheuttaa muihin laitteisiin 

häiriöitä. Tarkista, onko lähistöllä tuotteen 
vaikutuksille alttiita laitteita, ennen kuin käytät sitä.
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 Asennus

Asenna kaukosäätimen infrapunajohto
1 Kytke lähetin (A) pois päältä.

2 Liitä kaukosäätimen liitäntäjohto (G) IR-porttiin.
3 Suuntaa infrapunavalo kuvalähteeseen.

4 Kytke päälle lähetin (A).
5 Ota kuvalähteen kaukosäädin.
6 Mene TV2-laitteen luo.
7 Kytke päälle TV2.

8 Kytke päälle vastaanotin (B).
9 Valitse TV2-laitteen oikea SCART-liitäntä
10 Käytä kuvalähdettä sen kaukosäätimen välityksellä.
11 Jos tarpeellista, toista vaiheet 3 – 10 muiden 

kuvalähteiden kanssa.

Perusasennus, ks. pika-
aloitusopas, jonka sait 
langattoman TV-linkin 
mukana

STANDBY
SELECT

SLV5400 WIRELESS TV LINK TRANSMITTER

IR

Tutustu kuvalähteen käyttöohjeeseen, 
jotta löydät IR -anturin tarkan sijainnin 
etupaneelilta.

STANDBY
SELECT

SLV5400 WIRELESS TV LINK TRANSMITTER

WIRELESS TV LINK RECEIVER
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Asennus
Poista TV-laitteesta häiriöt.
1 Etsi lähettimestä (A)CHANNEL-kanavakytkin.
2 ValitseCHANNEL-kytkimellä toinen kanava.

3 Etsi vastaanottimesta (B) CHANNEL-kanavakytkin.
4 Säädä  CHANNEL-kytkin (kanavakytkin) samalle 

kanavalle kuin lähetin.

Käyttö

Nauti langattomasta TV-
linkistäsi

Katso kaapelitelevisio-ohjelmaa TV2-
laitteesta

1 Kytke päälle lähetin (A).
2 Kytke päälle VCR-nauhuri tai DVD -tallennin. 
3 Ota VCR-nauhurin tai DVD-tallentimen kaukosäädin.
4 Mene TV2-laitteen luo.

5 Kytke päälle TV2.
6 Kytke päälle vastaanotin (B).
 

L 

Channel 

DC 12V 

1 2 3 4 R 

CHANNEL 

1
2 
3 
4 

Perusasennus, ks. pika-
aloitusopas, jonka sait 
langattoman TV-linkin 
mukana

VCR-nauhuri tai DVD -tallennin on 
liitettävä langattoman TV-linkin 
vastaanottimeen (A) sekä kaapeli-TV-
signaaliin.

STANDBY
SELECT

SLV5400 WIRELESS TV LINK TRANSMITTER

WIRELESS TV LINK RECEIVER
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 Käyttö

7 Kytke päälle TV2.
8 Kytke päälle vastaanotin (B).
 

9 Paina lähettimen + tai - painiketta valitaksesi VCR-
nauhurin tai DVD -tallentimen,
tai: valitse kaukosäätimellä (C) numero4.

10 Valitse VCR- tai DVD -laitteen kanava sen 
kaukosäätimellä.

Katso kuvalähdettä TV1-laitteesta
Joko: automaattisesti
Käytä TV1-laitetta ja kuvalähdettä tavalliseen tapaan.

Tai: manuaalisesti
1 Kytke päälle lähetin (A).
2 Kytke päälle TV1.
3 Valitse TV1-laitteen oikea SCART-liitäntä

4 Valitse kuvalähde TV1 SOURCE -toiminnon avulla
tai: valitse kaukosäätimestä (C) + tai -.

5 Kytke päälle siihen yhdistetty kuvalähde.
6 Käytä kuvalähdettä sen kaukosäätimen välityksellä.

WIRELESS TV LINK RECEIVER

Kytke pois päältä automaattinen 
valmiustila, kun käytät VCR-nauhuria tai 
DVD -tallenninta kaapelitelevisio-
ohjelman katseluun. Saat lisätietoa VCR-
nauhurin tai DVD-tallentimen 

Jos VCR-nauhuri tai DVD -tallennin 
taltioi tv-ohjelmaa, katsot taltioitavaa 
kanavaa.

STANDBY
SELECT

SLV5400 WIRELESS TV LINK TRANSMITTER

TV1 SOURCE
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Käyttö

Muiden ominaisuuksian käyttö

Käytä VCR-nauhurin tai DVD-
tallentimen ominaisuuksia
1 Valitse kuvalähde SELECT-toiminnon (valitse) avulla

> Videolähteen signaali on liitetty VCR-nauhuriin/DVD -
tallentimeen.

2 Valitse TV1-laitteen VCR-nauhurista tai DVD -
tallentimesta oikea SCART-liitäntä.

3 Paina VCR-nauhurin tai DVD -tallentimen RECORD 
-painiketta (tallenna).

4 Paina KUVALÄHTEEN PLAY-painiketta (toista).
> VCR-nauhuri tai DVD -tallennin kopioi nyt 

videolähteen kuvaa.

Ääni kuuluu vahvistimen kautta
1 Ota äänikaapeli (punainen ja valkoinen pistoliitin).
2 Kytke liittimen toinen pää lähettimessä (A) 

olevaan AUDIO OUT-liitäntään (äänen ulostulo).
3 Kytke liittimen toinen pää VAHVISTIMEN 

AUDIOIN-liitäntään (äänen sisäänmeno).

Luvattomien kopioiden teko kopiosuojatusta 
materiaalista, johon kuuluu tietokoneohjelmat, tiedostot, 
lähetykset tai tallennukset, saattaa rikkoa tekijänoikeuksia 
ja siten olla rikollista. Tätä laitetta ei saa käyttää sellaisiin 
tarkoituksiin.

SELECT SAT/STB

CONNECT 4-VCR/DVD RECORDER

AUX DVD PLAYER

1 2 3

TV1 

AUDIO

OUT 

L 

R 

Audio

Amplifier

Be responsible
Respect copyrights
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 Vianmääritys
Ongelma Vinkki
TV1-laitteessa ei 
kuvaa tai väärä kuva

• Varmista, että kuvalähteet on 
liitetty lähettimeen (A).

• Varmista, että lähetin (A) on 
kytketty TV1-laitteeseen.

• Varmista, että SCART-kaapelit 
on kytketty tiukasti.

• Varmista, että kuvalähde on 
kytketty päälle.

• Varmista, että on valittu TV1-
laitteen oikea SCART-liitäntä.

• Valitse oikea kuvalähde TV1 
source-toiminnon avulla. 
Ks.sivu 8.

TV2-laitteessa ei 
kuvaa tai väärä kuva

• Varmista, että SCART-kaapelit 
on kytketty tiukasti.

• Varmista, että lähetin (B) on 
kytketty TV2-laitteeseen.

• Varmista, että sekä vastaanotin 
(B) että lähetin (A) on kytketty 
päälle.

• Varmista, että kuvalähde on 
kytketty päälle.

• Varmista, että on valittu TV2-
laitteen oikea SCART-liitäntä.

• Valitse oikea kuvalähde 
vastaanottimen (B) +/--
painikkeiden avulla.

• Jos kuvalähde lähettää TV1-
laitteeseen kunnon kuvan:
Varmista, että kuvalähde siirtää 
videosignaalin CVBS-muodossa. 
Ks. sen käyttöopas

• Vaihda kommunikaatioon 
käytettävää langatonta kanavaa. 
Ks.sivu 7.

• Vastaanotin (B) on lähettimen 
kantaman ulkopuolella (A). 
Vastaanottimen (B) ja lähettimen 
(A) välissä olevien seinien ja 
kattojen lukumäärä rajoittaa 
niiden välistä etäisyyttä.
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Vianmääritys
Ongelma Vinkki
TV2-laitteen 
kuvassa on 
häirintää

• Vaihda hiukan vastaanottimen (B) 
tai lähettimen (A) paikkaa.

• Vaihda kommunikaatioon 
käytettävä langaton kanava. 
Ks.sivu 7.

• Vastaanotin (B) on lähettimen 
kantaman ulkopuolella (A). 
Vastaanottimen (B) ja lähettimen 
(A) välissä olevien seinien ja 
kattojen lukumäärä rajoittaa 
niiden välistä etäisyyttä.

Kuvalähteet eivät 
vastaa TV2-
laitteen 
kaukosäätimen 
komentoihin.

• Kohdista kuvalähteen kaukosäädin 
vastaanottimeen (B).

• Vaihda kaukosäätimiin uudet 
paristot.

• Liitä kaukosäätimen 
infrapunajohto (G) Ks.sivu 6.

• Kaukosäätimen 
maksimitoimintakantama on 5 m.

Kuvalähteen 
välittämä kuva 
häviää TV2-
laitteessa

• Kytke kuvalähteen automaattinen 
valmiustila pois päältä. Ks. sen 
käyttöopas

• Noudata ohjeita kuvalähteiden 
kytkemiseksi uudelleen. Pika-
aloitusopas

Kaukosäädintä 
käytettäessä 
kuuluu surinaa .

• Vaihda hiukan vastaanottimen (B) 
tai lähettimen (A) paikkaa, kunnes 
surina lakkaa.

• Ongelman ratkaiseminen ei 
onnistu aina.

Mustavalkoinen 
kuva S-VHS VCR:n 
kautta.

• Tarkista, antaako S-VHS VCR-
laitteen SCART-liitin signaalin 
CVBS-muodossa. Ks. sen 
käyttöopas

DVD-levylle tai 
videonauhalle ei 
voida tallentaa.

• Tarkista, oletko käyttänyt 
kunnolla johdotettuja SCART-
johtoja.

• DVD tai videonauha on 
tekijänoikeuksilla suojattu.
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 Yleistä

Terveys ja turvallisuus
Tuote lähettää ja vastaanottaa radioaaltoja, kun se on 
kytketty päälle. Tuote noudattaa standardeja, jotka on 
määritelty sitä varten.
Mikroaaltouunien käyttö voi vaikuttaa kuvan laatuun. 
Muut langattomat järjestelmät (Bluetooth, langattomat 
verkot jne.) voivat myös vaikuttaa kuvan laatuun.
Tuote perustuu RF-tekniikkaan. Sen vuoksi tuote voi 
kärsiä samanlaisista häiriöistä kuin matkapuhelin, 
kannettava radio tai muut RF-perusteiset tuotteet.

Ylläpito ja huolto
Jos tuotteesi on viallinen ja tarvitsee korjausta, mutta 
takuuaika on kulunut umpeen, voit kysyä neuvoa 
asiantuntijoiltamme (ks. takasivu)

Kierrätys ja hävittäminen
Kaikki turha pakkausmateriaali on jätetty pois. 
Tuotepakettisi materiaalit ovat kierrätettäviä, jos sen 
purkaa siihen erikoistunut yritys. Ota huomioon 
pakkausmateriaalien, paristojen ja muiden varusteiden 
hävittämiseen liittyvät paikalliset määräykset.

Vanhan tuotteen hävittäminen
Tuote on suunniteltu ja valmistettu korkealaatuisesta 
materiaalista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää 
uudelleen.
Kun laitteeseen on liitetty tämä yliruksatun roskakorin 
kuva, tarkoittaa se että laite täyttää EU-direktiivin 2002/
96/EC vaatimukset.
Ole hyvä ja selvitä, missä on paikallinen sähkö- ja 
elektroniikkatuotteiden keruupiste.
Noudata paikallisia määräyksiä. Vanhoja tuotteita ei saa 
lajitella tavallisiin talousjätteisiin. Laitteen oikeanlaisen 
hävittämisen ansiosta ei ympäristölle ja terveydelle 
aiheudu negatiivisia seuraamuksia.
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Yleistä

Takuu

Yhden vuoden rajoitettu takuu
Valmistaja korjauttaa tai vaihtaa viallisen tuotteen 
maksutta 12 kuukautta ostopäivästä, kun esitetään 
ostokuitti. Kuitenkin sillä edellytyksellä, ettei vika johdu 
virheellisestä käsittelystä tai käytöstä ja ellei tuote ole 
vahingoittunut onnettomuuden vuoksi tai sitä on 
korjannut joku muu kuin valmistaja.

Sanasto
CVBS Lähetysnormi TV:n värinäyttöä varten.
Easylink Mahdollistaa sen, että VCR-nauhuri tai 

DVD-tallennin siirtyy automaattisesti TV:n 
esiajastettuun ohjelmointiin.

RCA Erilliset liittimet ääni- ja kuvalaitteiden 
liittämiseen.

RF-tekniikka Tekniikka perustuu radiotaajuuteen, jota 
käytetään langattomissa yhteyksissä.

SCART Yksi liitin ääni- ja kuvalaitteiden helppoon 
liittämiseen.



 
 
 
 
  
  
   
 
 
AQ95-56F-613KR 
        (report No.) 
 
 
 EC DECLARATION OF CONFORMITY 
 
 
 
                  We , Philips Consumer Electronics B.V., P&A CC: Building SBP6 
 (manufacturer's name) 
 
 
                          P.O.Box 80002, 5600 JB Eindhoven, The Netherlands 
 (manufacturer's address) 
 
declare under our responsibility that the electrical product: 
 
       Philips            SLV5400 -/00 -/05 ( Tx: SLV5400 -/00-T  ; Rx: SLV5400 -/00-R )  
        (name)                                              (type or model)  
                   
 

Wireless TV link 
(product description) 

 
to which this declaration relates is in conformity with the following standards: 
 

            EN 300 440 part 1&2, (2001-9). 
                                          EN 300 220-1 v1.3.1 

            EN 301 489-1 V1.2.1 
            EN 301 489-3 V1.2.1 

                                          EN 60065:1998  ed.6 
                                          EN 60950:2000 
 

 
 (title and/or number and date of issue of the standards) 
 
following the provisions of  1999/5/EC  ( R&TTE Directive) 
and is produced by a manufacturing organisation on ISO 9000 level. 

                                                                     
Eindhoven, 27/06/2005                                      K.Rysman 
     Approbation manager 
          (place, date)  (signature, name and function) 
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